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רד"ק1

, יפה תואר היתה אלא שעיניה היו רכות ודומעות, אבל רחל היתה יפת תאר ויפת מראה בלא שום מום.ועיני לאה רכות
ותאר הוא על צורת הפנים ושאר האברים וקומות הגוף, ומראה על הבשר שהיה לבן ואדום והשער שחור:

 … ויש לשאול אחר שכוונת הצדיקים לאשה לזרע, למה היו מחזירים אחר אשה יפה כיון שאיןאעבדך שבע שנים ברחל
כוונתם לתאוה, ויעקב אבינו בחר ברחל לפי שהיתה יפה מאד ועבד בה שבע שנים והתרעם בלבן אחר שנתן לו לאה

תמורתה לפי שלא היתה יפה כמו רחל?

ויש לומר כי כונתם לטובה לפי שהאשה יפה מעוררת התאוה, וכדי להרבות בנים היתה כוונתם לעורר תאותם, ועוד כדי
שיהיו הבנים והבנות יפה מראה ויהיו דומים להם, ועוד כי צורה הנאה משמחת לב האדם כל שכן הצורה שתהיה לפניו

תמיד שתהיה שמחתו בה תמידי, וצריך שיהיה האדם שמח בעולמו ובחלקו שנתן לו הקל, כי האלקים מענה בשמחת האדם
1ומזמין לצדיק אשה יפה כמו שעשה לאבות ולשאר צדיקים שיהיו שמחים בחלקם ומולידים בנים כמותם:

ובספור הזה למדה תורה דרך ארץ צניעות, שראוי לאשה לבוש מארוסתה ושלא תתראה אליו עדותפול מעל הגמל … 
2שתנשא לו:

רלב"ג2

והנה היו ללבן שתי בנות ולא בחר יעקב בגדולה לפי שעיניה היו רכות ודומעות והוא חולי מה. ובחר בקטנה כדי שיהיה
3הזרע שיהיה לו ממנה יותר בריא ויותר שלם. מצורף לזה שהיא היתה יפת תואר ויפת מראה.

 הוא במדות. והוא שראוי לאדם שיבחר באשה שלמת היצירה. כי הזרע שיהיה לו ממנה יהיה יותר בריאהתועלת העשירי
ויותר שלם. ולזה לא בחר יעקב בלאה כי היו עיניה דומעות תמיד והוא חולי מה. ובחר ברחל שהיתה יפת תואר ויפת

4מראה. עם שיהיה זה סבה שתשקוט תאותו בה ולא יהרהר באשה אחרת.

התועלת האחד עשרה הוא במדות, והוא שאין ראוי להשיא אשה אם לא לדעתה ורצונה כי לא יאות להכריחה במה שלא
 נקראתתרצה בו מזה שכבר יביאה זה לזנות בית אישה עם שאר ההפסדים אשר ימשכו מזה העניין בתקון הבית ולכן אמרו

5לנערה ונשאלה את פיה

קידושין3

האיש מקדש בו ובשלוחו האשה מתקדשת בה ובשלוחה האיש מקדש את בתו כשהיא נערה בו ובשלוחו:מתני’ 

 השתא בשלוחו מקדש בו מיבעיא … איכא דאמרי בהא איסורא נמי אית בה כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמרגמ'
רב אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוך ...

 כשהיא נערה אין כשהיא קטנה לא מסייע ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב ואיתימאהאיש מקדש את בתו כשהיא נערה:
רבי אלעזר אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה:

[תוספות:] ועכשיו שאנו נוהגים לקדש בנותינו אפי' קטנות היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו ואם יש סיפק
6ביד אדם עכשיו לתת לבתו נדוניא שמא לאחר זמן לא יהיה סיפק בידו ותשב בתו עגונה לעולם:

.פירוש רד”ק על התורה (פרעסבורג: התר”ב), בראשית (ויצא) כט:טז-יח1
.רלב”ג שם תועלת י”ד, ועיין שם חיי שרה כד:סד2
פירושי רלב”ג על התורה (מוסד הרב קוק – ירושלים: תשנ”ב), בראשית (ויצא [אולם נדפס ‘תולדות’ בראש הדף בטעות]) ביאור הפרשה לא:3

טז-יח, עמוד קפ”ג.
שם, תועליות, עמוד קצ”ד.4
.רלב"ג בראשית (חיי שרה) תועלת י"א5
קידושין מא.6
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מרדכי4

ואומר רבינו תם מאן לימא לן דהלכתא כוותיה [דאסור לאדם שיקדש בתו קטנה] … ובפרק קמא דמכילתא פירש ר’ אליהו
7טעם משום שאנו עתה מעוטי עם וחיישינן פן יקדמנו אחר לכן אנו נוהגין לקדש כשהיא קטנה:

בית יוסף5

ודקדק רבינו [הטור] לכתוב אם אפשר לו לקדשה בעצמו לומר דאם אי אפשר כגון שהוא במקום רחוק ממנה ואי אפשר לו
לילך למקומה לראותה או שהיא כבודה בת מלך פנימה ואין אדם יכול לראותה לא יניח מלקדש בשביל זה דלא אמרו אסור

8אלא היכא דאפשר

דרישה6

ומה שאנו נוהגין בשידוכין שבינינו שרובא דרובא משדכין על ידי שדכן ושליח ואין החתן רואה אותה היינו משום דאין זה
אלא שידוכין בעלמא שנתקשרו יחד אבל מכל מקום החתן רואה את הכלה קודם שיכניסנה ויקדשנה

או שאנו סומכין על מה שכותבין התוספות בריש באיש מקדש על מה שאנו משיאין הקטנה … ואם כן גם כן אם היה מחייב
להמתין עד שיראנה דלמא בתוך זמן יארע איזה סיבה שאינו יכול לקדשה והוי כמו אי אפשר שכתב בית יוסף דמותר

9לקדשה:

בית הילל7

והנה תמיה מ"ש [הדרישה] כשיקדשנה איך נשכח ממנו שעושין סעודה בלילה קודם החופה שקורין חתן מא"ל ושם מספרים
החתן עם הכלה ורואין זה את זה לפני כל הקרואים ובודאי מפני זה תיקנו סעודה זו ומנהג של ישראל תורה היא ועושין

10סעודה כדי לחבבם זה את זה שלא תתגנה על זה וסבור וקיבל שלא יהיה מזה איזה טענה וזה פשוט

בבא בתרא8

אמר אביי האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא נידבר עם הארץ [רשב"ם: שמסתכל ומכיר בנשים] בהדיה דלמא מחלפו
11לה מיניה:

אגודה9

ונמצא בשם גדולים שאפילו שידוכין יחד בלא אירוסין אין טוב להיות יחד בבית ולא משום איסור אך שיקוצו זה בזה וכן
12משמע במדרש:

מהרשד"ם10

שאין לך דין מרומה גדול כזה שנערה א’ צנועה וכבודה בת טובים תדד ממקומה לקבל קדושין בלי רשות אביה בפני ב’ רקים
13ומה גם אשכנזית שדרכן ומנהגן שאין המשודך רואה משודכתו ופשיטא שאין רמאות גדול מזה

מרדכי כתובות סימן קע"ט.7
.בית יוסף אה"ע סימן ל"ה8
.דרישה שם אות ב’9

.בית הילל שם סוף סעיף א’10
בבא בתרא קסח:11
, וכן פסק הרמ"א אה"ע סימן נ"ה סעיף א’.אגודה כתובות פרק א’ סימן ז’12
.שו"ת מהרשד"ם אה"ע סימן ל"א ד"ה הרי שלא הטיל בה13
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